Rennebu il
Myrveien 4
7391 Rennebu
rennebu.idrettslag@gmail.com

Referat 01/ 19 styremøte hovedlaget Rennebu idrettslag
09.04.19 kl. 19.30-21.00
Tilstede: Mari Ytterhus, Kjetil Værnes, Arild Bruheim, Tone Eithun, Olav
Stavne, Otte Hårstad, Ragnhild Øverland og Hanne Krogstad. Bodil Rogstad i
sak 1.
01/ 19 Bodil Rogstad informerte om arkiv
•
•
•
•
•
•

Om Rennebu bygdearkiv. Opprettet av Historielaget i 1980
Kontaktpersoner: Jostein Berntsen, Gunnar Svedahl
Er i Birkabygget, i det gamle bankhvelvet. Tilgjengelighet avklares i løpet av kort tid.
Gjelder for alle lag og organisasjoner
Ril har pr i dag 24 bokser og 3 permer ( bl.a protokoller, årsmeldinger, medlemsblad, regnskap
fra 10 år tilbake)
Det er også et nærarkiv i kjelleren på frivilligsentralen. Der er det nok en del som skulle vært
ryddet og flyttet i bankhvelvet.

Hva skal Ril ta vare på fremover. Hvem og hvordan må styret jobbe videre med. Innspill om at det
burde vært mer oversiktlig når det gjelder anlegg, så det bør prioriteres. Viktig med gode oversiktslister
og merkede bokser.
02/ 19 Gjennomgang av referat fra siste møtet i arbeidsutvalget. Informerte om framdrift på div
punkter
•
•

Mange som ikke har betalt medlemskontingent, så gruppene må purre sine medlemmer. Det
kan hende noen ikke har fått faktura på epost, de må ta kontakt for å få tilsendt på nytt.
Forslag om å ha intern hederskveld med utdeling av fortjenstmedalje, lagspris og innsatspokal
på A-lagskampen 16.mai. Kjetil kan bistå med utdeling. Olav gir Mari tilbakemelding om antall.

03/ 19 Medlemsregistrering/idrettsregistreringa
•
•

Fortsatt noe uklare tall. Mari følger opp idrettskretsen.
Ulike system som brukes. Viktig at gruppene har oversikt over aktive medlemmer.

04/ 19 Facebook for hovedlaget
•
•
•
•

Ønskelig med fb-side for hovedlaget, som alle i styret har tilgang til.
Siden skal brukes til å legge ut info om medlemskap og viktig info fra gruppene.
Ikke anledning til å kommentere på denne siden
Otte Hårstad hjelper til med å få dette på plass

05/ 19 Utdeling av priser
•

Se sak 02/ 19
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Eventuelt
•

Om medlemsbladet: frist innsending stoff fra gruppene er 03.mai. Bilder og info fra terrengløp
09.mai og A-lagskamp 16.mai kan ettersendes.
Mari sender ut oversikt over annonsører til gruppene.

•

Om strategi målgruppen 10- 12 år: Viktig å unngå at aktiviteter foregår på samme dag til
samme tid. Hvordan unngå dette? Samarbeide, informere om hverandres planer.
Forslag: endre dag for poengrenn, endre dag for håndballtrening alderen 10-12 år, legge
poengrenn inn i aktivitetene til idrettsskolen, legge poengrenn inn som alternativ
håndballtrening.

•

Møte RIL, Næringsforeningen og Mjuklia, om kulturliv i Rennebu. Olav Stavne, Kjetil Værnes,
Oddvar Myrmo og Per Winsnes med flere deltok der. Drøftet samarbeid rundt arrangement
med både kultur og idrett, type kulturcamp eller friluftsdager med overnatting. Bør være ei
sammensatt arbeidsgruppe som eventuelt skal arrangere dette, viktig med
langtidsplanlegging.

